Gruppelederens Beretning 2019
I Birkegruppe bliver vi ved med at blive flere og flere spejdere. Vi er naturligvis ret stolte af,
at der er så mange børn og unge mennesker, der synes det er fedt at komme ud og mærke
vejret og være sammen med andre. Sammen kan vi mere, finde vej på natløb og til tider fare
vild i skoven og bygge et fællesskab, der kan føre til venskaber, der varer ved hele livet.
I birkegruppen er vi lige nu 213 medlemmer den yngste er 5 år og den ældste er 66 år, vi er
opdelt efter alder i mikroer, Eskemose Flok (6-8 år), minier Maglebjerg Flok (8-10 år), Junior
Sjælsø Flok (10-12 år), troppen Birketroppen (12-16 år), Klanen Birkeklanen (16-25 år),
Birkestokken (22-30), Birkeknasten (25-35 år) og Stammen (35-51år).
Vi var ca. 150 spejder og leder samlet til Bjørnebolle løb ved Naturskolen i Rudeskov i
januar, her starter vi spejder året og rykker de største spejdere vider til næste gren, de
spiste til sammen 710 stk. mini fastelavnsboller og have en festlig dag med at fange bjørne
købe og sælge honning, grydelåg, dåseåbner og skurebørster.
Troppen havde søgt Tryg Fonden om penge til førstehjælpskursus og brugte nogle aftener i
foråret på det.
Vi har også fået en stor stak nye redningsveste og en ny redningskrans nede ved søen fra
Tryg Fonden.
Ravnsholt Division holder også ture i løbet af foråret, Mikro og mini divisionstur,
Juniordivisionstur og Forårstunering for tropsspejder. Samt Ravne rock for leder og senior i
divisionen, der er også Stor klan møde og trops møder med de andre grupper i Allerød,
Farum, Hillerød og Birkerød.
Derudover var der netværksmøde for gruppeleder og bestyrelser, hvilket der også er i år d.
23 marts 2020.
Alle grene holder Sct. Georgs dag; mikro, mini og junior sammen, hvor juniorerne planlagde
løb og fremførte sagnet om Sct. Georgs og dragen som der holdt en lille landsby fanget og
spiste alle deres dyr. Så kom den store ridder og slog drage ihjel og får det halve kongerige
og prinsessen som tak for sit heltemod.
Der var i år ingen Zoo-dag fælles for divisionen og vores nabo division, så vores mikro og
mini gren lavede selv en tur til Zoo
I starten af sommerferien holder Klanen spejderne med hjælp fra nogle trop spejder
Adventure Camp ved hytten og i området lige her omkring
Mikro, mini, junior, trop og klan har været på sommerlejre. Mikro var på Egomosen,
minierne var på Gurredam, juniorerne på Thurøbund, troppen var på Bornholm og klanen
var i Sverige.

I ledergruppen har vi arbejdet med at få en mere sammentømret gruppe, hvor der er
åbenhed og samarbejde på tværs af de forskellige grene og det er et arbejde der tager flere
år, så vi arbejder videre med det i 2020 og nok også i 2021. Det er vigtigt for Peter og jeg at
lederne i grenene ved at de aldrig er alene om at have lige netop den opgave de går og
tumler med lige her og nu, og at de altid kan ringe til mig eller en anden leder i BG og får
hjælp. For vi er så mange, at der altid er en der har tid til at hjælpe.
Klanen er også på plads med en hjælpe hånd ved et stort kunsthåndværker Market i
København på Vor frue plade, her er der en stor opgave med at stille boder på og ned igen,
de er også tilstede i info Bode hele weekenden, og tjener penge til klankassen som de
bruger på fedt klan ture og sommerlejr.
Julehyggemødet var efter flere år ude omkring i kommunens lokaler og sportshaller tilbage
på Toftevangskolen, det er vi meget glade for og det var som altid en stor fornøjelse.
Med mad, Lucia og bankospil, hvor det er butikkerne i Birkerød hovedgade der har
sponsoreret alle de flotte gaver, så salget af drikkevare og bankoplader giver et lille
overskud til at bruge på spejderarbejde i BG.
Alle grene er derudover på ture fordelt hen over året med en til to om foråret og det samme
om efteråret, hertil kommer forskellige møder og ture, Mølleåsejlads, Oak City Rally, Ud i
det Lysegrønne, Adventure Camp, Nathejk, Alligator- og Dilleløb.
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